
Distrito de Matola - 2000  

 
Duração 12 meses 

País Moçambique 

Localização Cidade da Matola, Província de Maputo, Moçambique 

Área de Intervenção Educação para a saúde 

 
 
 
Contexto 
É notória a necessidade de melhorar a assistência médica e divulgar informação sanitária à 
população do distrito de Matola. A dimensão dada à componente de "Educação para a Saúde" 
vai ao encontro da carência de informação sobre a prevenção de doenças e educação para a 
saúde que existe no seio da população. Nos técnicos de saúde que trabalham nos vários 
Centros e Postos de Saúde observa-se uma necessidade premente de formação contínua. 
 
Objectivo Geral 
Melhorar a assistência médica e sanitária à população abrangida pelo Centro de Saúde de 
Matola. 
 
Objectivos Específicos 
1. Melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços de cuidados primários e secundários de 
saúde; 
2. Apoiar a componente de enfermagem; 
3. Formar e reciclar técnicos de saúde da delegação distrital de saúde de Matola; 
4. Actividades de sensibilização junto da comunidade a nível de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Sida e Saúde Materno-Infantil. 
 
População Alvo 
População da cidade da Matola (cerca de 54.000 habitantes). 
 

 Parceiros
Direcção Provincial de Saúde (DPS) de Maputo; Direcção Distrital de Saúde (DDS) de Matola 
 
Recursos Humanos 
Pessoal local: 
- 1 motorista 
- Promotores de saúde  
- Guardas  
 
Pessoal expatriado: 
- Médico coordenador  
- Enfermeiro  
- Administrador logístico  
 

 Financiadores
Fundos de Médicos do Mundo - Portugal e apoio da Delegação de Médicos do Mundo – 
Bélgica 



 
Actividades 
1. Assistência directa à população:  
- Prestação de cuidados assistenciais de saúde, integrados na estrutura do Centro de Saúde da 
Matola I; 
2. Formação de técnicos de saúde:  
- Formação dos técnicos de saúde do Centro de Saúde da Matola I; 
- Organização de seminários sobre temas de enfermagem; 
3. Divulgação comunitária:  
- Selecção de 5 promotores de saúde para divulgação de temas de saúde pública junto da 
comunidade;  
- Sensibilização da comunidade, através da realização de seminários e palestras, sobre temas 
de saúde pública. 
 
 


